Rok:

2011

číslo:

1

Měsíc:

leden

Ročník:

XVIII.

Společenský ples
sobota 5.února 2011
začátek ve 20.00 hod.
na sále ve Vračovicích
hraje H.I. T.Music Litomyšl
předtančení – tombola – občerstvení
srdečně zvou pořadatelé z kulturní komise
Organizace plesu.
Ti, kteří mají zájem pomáhat při přípravě plesu, mají sraz:
- v sobotu 29. ledna v 8.00 hod. před obecním úřadem – příprava topení,
- v pátek 4. února v 18.00 hod. – příprava sálu,
- v neděli 6. února v 15.00 hod. – úklid sálu.
Za pomoc předem děkují pořadatelé.
Blahopřání.
Vše nejlepší, pevné zdraví a životní pohodu přejeme paní Květě
Kopecké, která oslavila své životní jubileum.

Obecní poplatky.
Cena za svoz komunálního odpadu se nemění. Trvale bydlící platí 480,- Kč
za osobu/rok. Majitelé rekreačních objektů 480,- Kč/rok.
Poplatek za psa je 100,- Kč a za každého dalšího 300,- Kč.
Oba poplatky můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem z účtu. Platbu
pošlete na účet: 2200081836/2010, variabilní symbol – 1000 a za to číslo
popisné – platí pro Vračovice (např. čp. 41 – variabilní symbol bude 100041),
variabilní symbol – 2000 a za to číslo popisné – platí pro Orlov (např. čp. 41 –
variabilní symbol bude 200041). V případě nejasností se zastavte na obecním
úřadě. Poplatek je třeba zaplatit do konce února. Po zaplacení obdržíte
samolepky na popelnice.
Výzva Českého červeného kříže.
Sběr nepotřebných autolékárniček (stačí obsah) – Vysoké Mýto, v garáži
za restaurací Optimal, parkoviště Masarykovo nám. (Albert):
22. ledna 9.30 – 10.30 hod,
15. února 9.30 – 10.00 hod.
2. února 15.00-16.00 hod. v penzionu v Litomyšlské ulici.
Mimořádná humanita – v garáži za restaurací Optimal:
15. února 9.00 - 10.00 hod.
1. března 15.00 - 16.00 hod.

Změna půjčovní doby v obecní knihovně.
Od nového roku je knihovna otevřena vždy ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod.

Termíny svozu komunálního odpadu.
V zimním období se popelnice vyvážejí každé pondělí.
Vytříděné plasty se odvážejí v těchto termínech (středa) – 2. února, 2. března.

Obecní úřad: pondělí 17.00 – 19.00 hod.
Knihovna:

čtvrtek

17.00 – 18.00 hod.

